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Προσ:

Ενδιαφερόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για πλήρωςη κενήσ θζςησ Διευθυντή
Σχολικήσ Μονάδασ η οποία αφορά και εκπαιδευτικοφσ με μικρότερο χρόνο υπηρεςίασ
από τον προβλεπόμενο»
Ο Διευκυντισ Π.Ε Ηρακλείου
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομι και Λειτουργία
τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ του
υπουργοφ Π.Δ.Β.Μ.Θ.,(Φ.Ε.Κ.1340/16-10-2002 τ.Βϋ: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων
και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και
ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων»
3. Σισ διατάξεισ του κεφ. Β του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α/2010) όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α/30-5-2017) : «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ
του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ»
5. Σθν αρικμ. Φ.361.22/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.Β/31-05-2017) Τπουργικι Απόφαςθ
6. Σθν με αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ που
αφορά τθν επιλογι των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων
7. Σο με αρικμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 ζγγραφο του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ τελεχϊν
ΤΠΠΕΘ με κζμα «Οδθγίεσ ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων»
8. Σο γεγονόσ ότι δεν υποβλικθκε εκ νζου διλωςθ τοποκζτθςθσ για τα εν λόγω ςχολεία από
τουσ υποψθφίουσ Διευκυντζσ που δεν τοποκετικθκαν ςε ςχολικι μονάδα.
9. Σθ με αρικμ πρωτ. Φ361.22/67/136658/Ε3/16-08-2017 εγκφκλιο του ΤΠΠΕκ με κζμα : «Οδθγίεσ
ςχετικά με τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ε.Κ»
10. Σο γεγονόσ ότι μετά τθν με αρικμ πρωτ 1118/31-01-2018 Πρόςκλθςθ τθσ Δ/νςθσ Π.Ε Ηρακλείου με
κζμα «Πρόςκλθςθ υποψθφίων Διευκυντϊν που παραμζνουν ςτον τελικό κυρωμζνο αξιολογικό
πίνακα και δεν ζχουν τοποκετθκεί, για τθν κάλυψθ κενισ κζςθσ Διευκυντι του 6/κ Δθμοτικοφ
χολείου Γαλιάσ τθσ Π.Ε Ηρακλείου», θ κζςθ παραμζνει κενι.

Προκηρφςςει
Σθν κζςθ του Διευκυντι του παρακάτω Δθμοτικοφ χολείου θ οποία παρζμεινε κενή


6/κ Δθμοτικό χολείο Γαλιάσ

Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ (ςτην εν λόγω διαδικαςία
μποροφν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί και με μικρότερο χρόνο υπηρεςίασ από τον
προβλεπόμενο,(δηλαδή λιγότερο από 10 ζτη εκπαιδευτική υπηρεςία και 8 ζτη διδακτική υπηρεςία)
να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ με τα νόμιμα δικαιολογθτικά απότθν Τρίτη 06/02/2018 μζχρι και τθν
Παραςκευή 09/02/2018 (ώρα 12:00) προκειμζνου να καταρτιςτοφν αξιολογικοί πίνακεσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ
Ηρακλείου ςυνοδευόμενεσ από φάκελο υποψθφιότθτασ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά τα
οποία περιλαμβάνουν:
1. Βιογραφικό ςθμείωμα
2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ
3. Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν
4. Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 1
5. Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ
6. Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν
κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα
οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ (οι εν λόγω βεβαιϊςεισ
κα εκδοκοφν από τθν υπθρεςία μασ και κα επιςυναφκοφν ςτθν αίτθςθ του/τθσ
υποψθφίου/ασ).
7. Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ ) προςόντων των υποψθφίων που δεν μοριοδοτοφνται
και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν
ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ
και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ
επιςτθμονικισ ομάδασ ι του επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε
ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι
καινοτομιϊν ςχετικι με τθν εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε
ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και
εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και
επίςθμεσ διακρίςεισ.
8. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι
τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26)
β) δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει
απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.
3848/2010 και
γ) τθ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.

9. Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (το εν λόγω πιςτοποιθτικό κα εκδοκεί από τθν
υπθρεςία μασ και κα επιςυναφκεί ςτθν αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ)
Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο
Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν (.Α.Ε.Ι.).
Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια
υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά
δικαιολογθτικά.
Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για
τθν οποία εκδθλϊνει ενδιαφζρον είτε αυτοπροςώπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτημζνου προςϊπου.
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ εκπαιδευτικοί οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν
κατά τθ διάρκεια του επόμενου τθσ επιλογισ ζτουσ ςυνολικι πραγματικι ςυντάξιμθ υπθρεςία κακϊσ
και το όριο θλικίασ για υποχρεωτικι αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία. ε κάκε περίπτωςθ ο διευκυντισ
ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ
ςχολικι μονάδα που ζχει επιλζξει.
υνοδευτικά με τθν αίτθςθ διαβιβάηονται και τα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά κακϊσ και
κάκε άλλο ςτοιχείο το οποίο είναι απαραίτθτο προκειμζνου το αρμόδιο ςυμβοφλιο να καταρτίςει τον
προςωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψιφιων Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων οικείασ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ.
Χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ:


06/02/2018 ζωσ 09/02/2018 και ϊρα 12:00 : Τποβολι αιτιςεων



09/02/2018: Κατάρτιςθ και ανακοίνωςθ αξιολογικοφ πίνακα



09/02/2018 ζωσ 13/02/2018: Τποβολι ενςτάςεων επί του αξιολογικοφ πίνακα



14/02/2018: υνεδρίαςθ του ςυμβουλίου για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και ανάρτθςθ του
αναμορφωμζνου αξιολογικοφ πίνακα. Ανακοίνωςθ προγράμματοσ ςυνεντεφξεων υποψθφίων



15/02/2018: Διενζργεια ςυνεντεφξεων υποψθφίων. υνεδρίαςθ ςυμβουλίου μετά τισ
ςυνεντεφξεισ για τθν κατάρτιςθ του τελικοφ πίνακα. Ανακοίνωςθ τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα.
Τποβολι ενςτάςεων επί του αξιολογικοφ πίνακα.
16/02 /2018 υνεδρίαςθ του ςυμβουλίου για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων. Διαμόρφωςθ και
υποβολι πρόταςθσ τοποκζτθςθσ Διευκυντϊν προσ τον Περιφερειακό Δ/ντι Εκπ/ςθσ
19/02/2017: Ανάλθψθ υπθρεςίασ νζων Διευκυντϊν ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. και ζπειτα ςτθ ςχολικι
μονάδα τοποκζτθςθσ.




Ο Διευκυντισ Π.Ε. Ηρακλείου

Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ

